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Sammanfattning  
 

BAKGRUND: Diabetes mellitus typ-1 är en kronisk ämnesomsättningssjukdom. Dagens 

vårdsituation för personer med diabetes typ-1 är komplex. Många av Socialstyrelsens 

nationella riktlinjer för en bättre diabetesvård (2015a) behandlar planer om utveckling inom 

områdena fysisk aktivitet och kost. Detta ger flera anledningar samt skapar behov av att 

utvärdera situationen mellan vårdtagare och vårdgivare.  

SYFTE: Att undersöka om det finns skillnader mellan vårdgivares och vårdtagares (personer 

med diabetes typ-1) syn på fysisk aktivitet och kost som del av diabetesbehandlingen.  

METOD: Kvantitativ ansats, en enkätstudie där vårdtagare (n=85) och vårdgivare (n=68) har 

svarat på frågor om fysisk aktivitet och kost som del av diabetesvården.  

RESULTATET: Det finns en signifikant skillnad (p<0,05) i svaren beroende på om du är 

vårdtagare eller vårdgivare i sex av åtta gemensamma frågor i enkäten. Två av frågorna visar 

starka tendenser (p<0,065) till skiljaktighet i svaren. 

SLUTSATS: I sex av åtta gemensamma frågor går svaren isär. Det kan således finnas ett glapp 

mellan kunskapen inom vården och uppfattningen om livsstilsrelaterade justeringar som del 

av vården hos vårdtagare med diabetes typ-1. Mer omfattande studier krävs för att belysa 

området som viktig del av utvärdering i diabetesvården och situationen som vårdtagare. 
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Tack 

Vi vill ägna ett stort tack till våra nära och kära som har stöttat oss vid sidan om vårt arbete och 

underlättat processen att nå vårt mål. 

Vi vill även tacka alla de människor vi har varit i kontakt med som har givit oss mer kunskap i ämnet 

för att skriva detta arbete samt samtliga respondenter som ingått i vår studie och givit oss de resultat vi 

fått att bearbeta. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare som har guidat oss igenom denna process. 
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1. INTRODUKTION 
 
Socialstyrelsen (2015a) skriver att fysisk aktivitet och kost är en central del i behandlingen av 

diabetes och därmed är det också av betydelse att patienten får stöd av vården. För att andelen 

personer med diabetesrelaterade komplikationer ska minska bör stöd gällande fysisk aktivitet 

öka. Vidare är fysisk aktivitet en underutnyttjad resurs inom diabetesvården, trots att det finns 

fysisk aktivitet på recept (FaR) och kvalificerade samtal som behandlingsmetoder. Även för 

anpassningen av kost finns det behov av långsiktigt stöd och inspiration från vårdpersonalen 

eftersom det ofta kräver en livsstilsförändring. Det är av särskild betydelse att personal 

tillskriver all behandling samma värde, oavsett om den utfärdas med recept eller gäller 

levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011). Oberoende av diabetesdiagnos är de största barriärerna 

till självhjälp relaterade till fysisk aktivitet och diet/kost (Stetson et al. 2011).  

 

Diabetes mellitus typ-1 (hädanefter diabetes typ-1) är även kallad den osynliga sjukdomen, då 

det inte direkt går att se på en person att de har diabetes typ-1. Dagens forskning riktar in sig 

allt mer på att försöka få alla personer med diabetes typ-1 att kunna leva ett vanligt liv, utan 

att påverkas av sjukdomen. I arbetet mot dessa mål ställs det krav från både vårdgivarens och 

vårdtagarens sida. Vårdgivare ska ha goda kunskaper och möjligheter att förmedla 

information samt att ge den återkoppling som krävs för att vårdtagaren skall förstå effekterna 

av fysisk aktivitet och kost. Som vårdtagare bör man vara öppen för att anpassa 

kompletterande åtgärder till medicinska behandlingar med insulin (1177 Vårdguiden 2016). 
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2. BAKGRUND 
 

År 1869 så upptäcktes öar av celler i bukspottkörteln av den unga tyska forskaren Paul 

Langerhangs. Han kände ännu inte till deras betydelse, de fick senare namnet de langerhanska 

öarna. Detta var första gången som man upptäckte körtlarna och så småningom började man 

förstå deras funktion, det vill säga utsöndring av hormoner (bland annat insulin och glukagon) 

till blodomloppet. Nobelpriset i fysiologi/ medicin gavs 1923 till delar av forskargruppen 

Banting och forskaren Macleod för experiment som gav ökad förståelse för hormonet insulin. 

Detta bidrog till en av de största upptäckterna i medicinsk historia (Alvarsson 2013).  

 

2.1 Diabetes mellitus typ-1 
 
Diabetes mellitus typ-1 är en kronisk ämnesomsättningssjukdom. En autoimmun sjukdom 

som innebär att kroppen reagerar mot sitt eget immunsystem. Det betyder att de 

insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln bryts ned av det egna immunförsvaret. 

Vid diabetes mellitus typ-1 verkar inte insulinet på ett normalt sätt, produktionen avtar 

efterhand och tillslut föreligger total insulinbrist. Detta innebär att glukos stannar kvar i 

blodbanan. Tillskillnad mot diabetes typ-2 där insulinkänsligheten minskar och produktionen 

av insulin fortfarande finns (Alvarsson 2013; Eriksson 2011; Skafjeld & Graue 2013).  

 
Personer med diabetes mellitus typ-1 har olika stort behov av mängden insulin, beroende på 

hur mycket de har kvar av insulinproduktionen. Vissa människor kan lång tid efter att de 

diagnostiserats fortfarande producera en viss mängd eget insulin. Insulinet hjälper till att 

transportera glukos från blodomloppet till bland annat lever-, muskel- och fettceller. I de 

langerhanska öarna finns även alfaceller, vilka producerar glukagon som ser till att blodets 

glukosnivåer ökar vid brist av glukos. Glukagon utsöndras vid sänkta blodsockernivåer och 

ökar glukoskoncentrationen i blodplasman, framförallt genom att frigöra näringsämnen från 

kroppens lager. Då insulinet sätter sig på cellen, kan glukos strömma in i cellen och användas 

som energikälla (Alvarsson 2013). På detta sätt hjälper insulinet till att reglera 

blodsockernivån. Vid diabetes typ-1 vet man inte helt säkert varför immunförsvaret angriper 

och förstör de egna insulinproducerande cellerna (betacellerna). Det spekuleras om att det 

krävs en kombination av ärftliga anlag men också yttre miljöfaktorer, som virus eller 

kemikalier (Diabetesförbundet 2016). Insjuknandet i diabetes typ-1 är särskilt högt i de  
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skandinaviska länderna där det varje år diagnostiseras 30-40 personer per 100 000. I de flesta 

övriga länderna i världen insjuknar 5-10 personer per 100 000 invånare och år (Alvarsson 

2013). Idag beräknas ca 50 000 människor ha diabetes typ-1 i Sverige, varav 7000-8000 är 

barn, vilket är en växande patientgrupp (Alvarsson 2013; Nationella Diabetesregistret 2015). 

 

I och med den förändrade ämnesomsättningen i kroppen är det viktigt att behandla diabetes 

typ-1 i syfte att undvika hyper- och hypoglykemi (se nedan) och för att förhindra utveckling 

och progression av senkomplikationer (beskrivning nedan) kopplade till sjukdomen (Skafjeld 

& Graue 2013). Hos en person med diabetes typ-1 som saknar insulin ges signaler om 

energibrist i vävnaderna till bukspottkörteln för att frigöra insulin till blodomloppet. Samtidigt 

ges signaler till levern att frigöra glukos till blodet. Resultatet blir hyperglykemi då 

blodomloppet är fyllt med glukos samtidigt som vävnader lider av energibrist vilket i sin tur 

kan leda till diabeteskoma. Hyperglykemin leder även till att glukos utsöndras via njurarna 

och urinen. Ju mer glukos som ska utsöndras via urinen, desto större blir urinmängden och 

följden blir uttorkning av kroppen och stark törst (Alvarsson 2013: Eriksson 2011). Insulin är 

ett anabolt hormon som gör att det är svårt att anpassa doseringen. Om energiintaget är större 

än förbrukningen och en för hög dos av insulin tillförs resulterar det i en ökad inlagring av fett 

och glykogen. Överdoseringen leder också till frekventa episoder av hypoglykemi som 

korrigeras genom att personen äter något för att höja blodsockret. Insulin i för stor mängd kan 

i sin tur leda till insulinkoma, då det istället blir brist på energi i blodet (Skafjeld & Graue 

2013). På grund av svårigheten med att hålla balansen med insulinintaget är det är viktigt att 

informera om vilka åtgärder personer med diabetes typ-1 bör använda sig av för att kunna 

reglera insulinmängden och ha förståelse för hur och varför de anpassar doserna. 

 

Vanligt förekommande innan en diabetes typ 1-diagnos är viktnedgång. En del av 

viktminskningen beror på att kroppen/cellerna uppfattar en energibrist som leder till 

nedbrytning av fett och proteiner istället för nyttjandet av den glukos som finns i blodet. 

Patientens vikt stabiliseras efter att diagnosen är ställd och behandling givits. När 

behandlingen startar kan kroppen ta upp och lagra energin i musklerna och levern igen. 

Följderna av det är vanligen en/ytterligare viktökning (Skafjeld & Graue 2013).  

 

 



 

9 
 

 

En annan följd av behandlingen är att njurtröskeln inte längre överskrids, det vill säga att 

blodsockernivåerna i blodomloppet stabiliseras och njurarna klarar av att filtrera glukos som 

passerar. Beroende på hur stor belastning njurarna har så påverkas förmågan till upptag av 

energi med mellan 300-500 kcal per dag. Vidare kan man känna en trötthet i både muskler 

och hjärna, detta beror förmodligen på störningar i ämnesomsättningen och att cellerna får 

energibrist. Risken för viktökning finns vid denna process och kan utvecklas till en 

diabetesspecifik ätstörning, då rädslan för viktuppgång finns och kan få patienten att skjuta på 

insulinbehandlingen som en åtgärd. 

På längre sikt kan diabetes vara en riskfaktor för följdsjukdomar/senkomplikationer. Ökade 

mängder av glukos och rubbningar i ämnesomsättningen kan påverka kroppens organ på flera 

sätt. Ögon, nerver, skelett, njurar, hjärt- och kärlsystem kan påverkas av ökade mängder 

näringsämnen i blodet, störningar i blodets koagulationssystem och av högt blodtryck 

(Alvarsson 2013). Som regel brukar komplikationer uppstå när man har varit sjuk i många år, 

därav benämningen senkomplikationer. Komplikationerna beror framförallt på att sjukdomen 

påverkar blodkärl och nerver negativt. Personer med diabetes typ-1 har flera gånger högre risk 

att drabbas av hjärt- och kärlsjukdom i jämförelse med friska individer. Om en person med 

diabetes får en infektion, påverkas blodsockernivån och man förbrukar då mer energi, vilket i 

värsta fall kan leda till syraförgiftning och död på grund av insulinbrist. För att undvika detta 

bör personen i fråga öka insulindosen (Alvarsson 2013). 

 

Det finns flera diabetessjukdomar med olika orsaker. Som tidigare nämnt är den gemensamma 

faktorn den höga glukoshalten i blodet. I första hand mäter man koncentrationen av glukos i 

blodet när man ställer diagnosen diabetes, oavsett vilken diabetes sjukdom det är (Engdahl 

2005). 

 

2.2 Kost vid diabetes typ-1 
 
Vad gäller kost och diabetes typ-1 är området inte lika väl studerat som kost och diabetes typ-

2, dock görs bedömningen att de livsmedel och kostråd som praktiseras vid diabetes typ-2 

även kan användas vid diabetes typ-1 (Petersson 2011). Att anpassa energiintaget och 

förbättra sina egna matvanor är en av de effektivaste åtgärderna vad gäller att hålla balans i  
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blodsockernivån hos en person med diabetes. Bra kost och viktreducering vid behov 

stabiliserar blodsockernivån, ger bättre metabol kontroll, minskar risken för 

diabeteskomplikationer och senarelägger behovet av läkemedel. Därav är kostbehandling 

central i all diabetesbehandling (Petersson 2011).  

 

Reglering av blodsockret kan ske främst genom att kontrollera när och vad individen med 

diabetes äter. Fram till 1980-talet gav man restriktioner av intaget kolhydrater och det var 

centralt i behandlingen. Dessa restriktioner ledde till att andelen fett och protein ökade i 

kostintaget. Hjärt- och kärlsjukdomar kan bli konsekvensen av att öka fettintaget, samtidigt 

som vissa kolhydrater med fler fibrer ger många positiva hälsoeffekter samt en jämnare 

blodsockernivå efter intagen måltid. Användningen av insulin ändrades i takt med 

tillgängligheten av blodsockermätare, ett sätt att kontrollera glukoshalten i blodet. Med det 

aktuella blodsockervärdet och med insulinpennan eller insulinpumpen (för subkutan injicering 

av insulin) som hjälpmedel, så kunde personen justera detta direkt, vilket öppnade nya 

möjligheter. I stället för att anpassa maten efter insulinet så tas istället insulin efter hur mycket 

som ätits, så kallat måltidsinsulin. Kost handlar om att anpassa energimängden vid rätt 

tidpunkt och i förhållande till fysisk aktivitet (Skafjeld & Graue 2013). 

 

Näringsämnena tar olika lång tid för kroppen att bryta ner. Kolhydrater bryts ned i tunntarmen 

till monosackarider, i första hand till glukos som tas upp i blodbanan. Näringsämnena protein 

och fett påverkar inte blodsockernivån direkt, detta gäller även alkohol. Det tar längre tid för 

kroppen att bryta ned dessa ämnen samt fiberrika kolhydrater och det görs inte förrän 

blodsockernivån är låg, som till exempel på natten. Matens struktur och tillredning har stor 

betydelse vid kroppens metabolism beroende på om det är flytande eller fast föda, samt mer 

eller mindre processad (Skafjeld & Graue 2013). Kolhydraträkning är en metod som har 

använts länge och var till en början grunden för att hålla blodsockerbalansen på en stabil nivå. 

Det innebär att individen får lära sig hur många kolhydrater ett livsmedel innehåller och 

beräknar sina måltider utefter detta. Många tycker att det är svårt att bedöma insulinbehovet 

inför varje måltid eftersom olika måltider består av varierande proportioner näringsämnen. 

Regleringen av insulindos baseras oftast på erfarenhet och genom att prova sig fram. Med 

hjälp av kolhydraträkning kan insulinintaget lättare justeras i förhållande till portionsstorlek 

och livsmedlens proportioner (Skafjeld & Graue 2013). Andra viktiga faktorer att tänka på i  
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samband med kostintaget är: magsäckstömning, insulinresistens, typ av behandling (t.ex. 

insulin eller tabletter), psykiskt välbefinnande, kroppsstorlek, muskelmassa, fettprocent, samt 

glykemiskt index (GI)(Skafjeld & Graue 2013). Genom att äta en fiberrik kost minskar man 

upptaget av socker i blodet. Här ser man vikten av att äta rätt mat vid rätt tillfälle (Alvarsson 

2013). 

 

2.3 Fysisk aktivitet vid diabetes typ-1 
 

Tillsammans med insulinbehandling är fysisk aktivitet och kost de huvudsakliga 

komponenterna som påverkar eller reglerar blodsockernivån hos en person med diabetes typ-

1. Fysisk aktivitet är ett komplext beteende och definieras, rent fysiologiskt, som all 

kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver viloförbrukning (Fyss 2015). Enligt 

Adolfsson (2012) är fysisk aktivitet associerat med en lägre HbA1c-nivå, ett mått på 

glukosnivån under en längre tid, ca två till tre månader. Fysisk aktivitet är viktigt av många 

orsaker bland annat för att lättare hålla vikten, minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar och 

öka välmående. Eftersom diabetes är kopplat till en starkt ökad risk för att utveckla hjärt-

kärlsjukdom (1177 Vårdguiden 2016) är vikten av regelbunden fysisk aktivitet större inom 

denna patientgrupp. Det förhindrar riskfaktorer såsom förhöjda blodfettvärden och förhöjt 

blodtryck samt att blodsockret sänks (Fyss 2015). Kroppen har därefter inte samma behov av 

insulin eller blodsockersänkande mediciner vilket gör att individen kan minska på 

medicineringen på grund av den ökade insulinkänsligheten vid fysisk aktivitet (Engdahl, 

2006). Fysisk aktivitet före eller omedelbart efter måltiden ökar muskelcellernas sockerupptag 

och ger en ökad känslighet för insulin. Därav minskar insulinbehovet och därför är det av vikt 

att anpassa tid och mängd av fysisk aktivitet, insulindos och energiintag (2011 Eriksson). 

 

Att reglera blodsockret kan vara besvärligt till en början och bristen på insulinproduktion 

ställer till problem, framför allt i samband med motion och fysisk aktivitet (Engdahl 2006). 

Hos friska individer som påbörjat ett träningspass minskar utsöndringen av insulin 

automatiskt. Varpå en ökning av motreglerande hormoner (glukagon, kortisol, tillväxthormon, 

adrenalin och noradrenalin) frigör glukos från levern i takt med att muskulaturens behov av 

energi blir större. Effekten blir att blodsockernivåerna normaliseras när en person är fysiskt 

aktiv där insulinbehovet varierar utifrån intensiteten på träningen. Denna automatiska  
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reglering saknas hos personer med diabetes typ-1. Insulin behöver således tillföras via spruta, 

insulinpenna eller insulinpump i samband med träningspasset.  

 

Vid måttlig intensitet ger fysisk aktivitet på lång sikt, med max 48 timmars uppehåll, en 

jämnare blodsockernivå vilket är i linje med de aktuella rekommendationerna (Eriksson 2011; 

Fyss 2015). Reduceras inte dosen insulin i anslutning till träning eller då en för liten mängd 

kolhydrater tillförs, kan hypoglykemi uppstå, mängden kolhydrater bör anpassas efter 

situationen (Adolfsson 2012). Hypoglykemi är ett tillstånd som kan uppstå under- eller flera 

timmar efter avslutad aktivitet.  

 

Högintensiv träning kan ge högre blodsockernivå. Vid mycket ansträngande intensitet på 

träningen frigörs mer adrenalin och noradrenalin som påverkar utsöndringen glukos från 

levern vilket i sin tur gör att det är mer glukos i blodomloppet än vad de arbetande musklerna 

behöver. Detta gör att blodsockernivån stiger och risken för hyperglykemi ökar. Blodsockret 

ökar på grund av hormonpåslag. Även känslorna hos individen i form av stress, ilska och 

rädsla påverkar utsöndringen av dessa hormoner. Det är svårare att hantera träningspass på 

kvällen, eftersom kroppen i efterhand kräver energi när du sover på natten. Detta kan leda till 

hypoglykemi (Adolfsson 2012). 

 

Personen kommer efterhand att lära sig hur den egna kroppen reagerar på olika intensiteter på 

träningen och kan på så sätt lättare anpassa rätt dos till sin egen kapacitet. Det är även viktigt 

att insulinet tas en stund innan träningen, så att personen ser resultaten av det och på ett lättare 

sätt kan hantera effekterna. Generellt rekommenderas att äta två till tre timmar före träning 

och att ta insulin en timma eller tidigare före för att hinna stabilisera blodsockret. Här bör 

individen även mäta blodsockret före under och efter ett träningspass, gärna flera gånger till 

en början. Att träna samma tid på dagen kan också ge kroppen bra förutsättningar att lättare 

ställa in sig. Rekommendationerna säger att insulindosen efter träningspasset bör injiceras 

tidigast en timme efteråt (Engdahl, 2006). Både personer med diabetes typ-1 och de utan 

diabetes bör vara fysiskt aktiva i minst 30 minuter, minst 5 dagar i veckan med en intensitet 

av minst måttlig grad. Exempel på detta är raska promenader, cykling med mera. För att 

uppnå ytterligare hälsoeffekter bör detta kombineras med fysisk aktivitet på något högre 

intensitet 2–3 gånger per vecka, exempelvis motionsgymnastik, bollsporter, skidåkning eller  
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liknande, beroende på intresse. Det finns ett dos-responssamband som innebär att ökad 

intensitet med färre antal minuters träning ger samma hälsoeffekt som ett längre träningspass 

med lägre intensitet (Fyss 2015). 

 

Fysisk aktivitet på recept (FaR) är en arbetsmetod för att främja fysisk aktivitet. Det är 

framförallt legitimerad personal inom landstingets hälso- och sjukvård som skriver ut fysisk 

aktivitet på recept. FaR bygger på ett patientcentrerat synsätt som inkluderar samtalsmetodik, 

kunskap om motivation och beteendeförändringar. På så sätt kan aktiviteterna individanpassas 

efter diagnos, personligt intresse och livssituation. Vårdtagaren får skriftliga råd på en 

receptblankett i form av dosering och typ av aktivitet (Fyss 2015). 

 

Andelen personer med diabetes som får stöd till fysisk aktivitet bör öka för att de ska undvika 

komplikationer anser Socialstyrelsen (2015b). Vidare är fysisk aktivitet en underutnyttjad 

resurs inom diabetesvården, trots resurser som fysisk aktivitet på recept och kvalificerade 

samtal. Resultat från utvärdering av diabetesvården visar på otillräckliga insatser från hälso- 

och sjukvård för att stimulera personer med diabetes till ökad fysisk aktivitet, samtidigt som 

man menar att fysisk aktivitet är en central del i behandlingen av diabetes och därmed är det 

också av betydelse att patienten får stöd av vården (a.a.). 

 

2.4 Uppföljning och kontroller av kost och fysisk aktivitet vid diabetes typ-1  
 

Vårdtagare med diabetes typ-1 passerar olika faser under sin sjukdomshistoria. Den första 

fasen kallas diagnosfasen och behandlar tiden då personen får sin diagnos och förstår vad det 

innebär. Under tiden och i genom livet uppstår även olika krisfaser där tillstånden är kritiska 

eller livshotande. Instabila faser beskriver de tillfällen då patienten inte behöver inläggning, 

men där de har väldigt svårt att kontrollera symtomen. Den sista fasen kallas stabila faser och 

här är sjukdomen under kontroll. Dessa faser beskriver patientens vardag och leder oss till 

begreppen egenvård och självhjälp (Skafjeld & Graue 2013). 

 

När diabetes mellitus typ-1 är ett faktum kan vardagen förändras drastiskt och personen 

kommer att vara beroende av insulin resten av livet. Därför behövs hjälp till att kontrollera 

blodsockernivå och insulindosering. Den som har diabetes har rätt att få undervisning om hur  
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sjukdomen fungerar och hur den bör behandlas. Individen får då veta vilka hjälpmedel som 

krävs för att själv kontrollera blodsockernivån. Det sker med hjälp av blodsockerstickor som 

tar upp blodet i blodsockermätaren där det sedan syns hur högt blodsockervärdet är 

(Alvarsson 2013). På de flesta sjukhus finns diabetesteam med läkare och 

diabetessjuksköterskor som har särskilt goda kunskaper inom diabetes. I diabetesteamen kan 

det också ingå dietister, fotvårdsspecialister, fysioterapeuter och kuratorer samt 

arbetsterapeuter med flera. Dessa kan vara stationära men även finnas kopplade till teamet vid 

behov. Den centrala delen av diabetesteamet utgörs av diabetessjuksköterskan. Denna person 

har särskild kompetens inom området och fungerar som patientansvarig och ansvarar för att 

både patienter och deras anhöriga får den information, undervisning och handledning som de 

behöver (Alvarsson 2013). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes (2015a) 

bör sjuksköterskor utbildade inom diabetesvården ha såväl ämneskompetens som pedagogisk 

kunskap för att kunna ge stöd till personer med diabetes. 

 

Idag handlar mycket av vården om att patienten ska lära sig att sköta så mycket som möjligt 

av sin egen behandling (egenvård eller självhjälp). Personer med diabetes typ-1 är mindre 

nöjda med sin egenvård, än de med diabetes typ-2. Detta förknippas med de betydligt mer 

avancerade åtgärder som egenvården vid diabetes typ-1 kräver och det kan vara en bidragande 

faktor till att depression är dubbelt så vanligt hos personer med diabetes typ-1 än hos andra 

personer (Socialstyrelsen 2011). En stor del av diabetesteamets uppgift är att hjälpa till att 

förändra livsstilen om det behövs och komma till rätta med beteenden som försämrar 

situationen för personer med diabetes typ-1. Bandet mellan vårdgivare och vårdtagare är 

avgörande för att förmedla kunskap och förståelse i båda riktningar. Utbildning är således 

viktigt för båda parter, före och under pågående behandling. Det leder till större möjligheter 

till självhjälp på grund av snabbare och mer omfattande insikter och kunskaper om 

sjukdomsbilden för vårdtagaren. Det ger dessutom en bättre förutsättning för vårdgivaren att 

kunna bistå med rätt verktyg och strategier (1177 Vårdguiden 2016). Målet med 

diabetesvården är att personen skall må bra med sin sjukdom samt ha tillräcklig kunskap för 

att kunna fatta egna, välgrundade beslut i sin egenvård. Ett annat mål är att förhindra eller 

förskjuta senkomplikationer. Detta ställer i sin tur krav på hälso- och sjukvården i form av fler 

återbesök, utbildning och stöd till patienten (Socialstyrelsen 2015a). Minst en gång per år får 

den som har diabetes genomgå en undersökning med kontroller av bland annat blodsockret,  
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HbA1c, blodtryck, njurfunktion, blodfetter samt hjärt- och lungfunktion. Svängningar i 

blodsockret analyseras och man får hjälp med att ställa in insulindoser eller annan 

medicinering. Som patient har man rätt att få en vårdplan i samråd med sin läkare där delmål 

för behandlingen sätts upp (Alvarsson 2013). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2015b) nationella utvärdering av diabetesvården erbjuder drygt 70 

procent av sjukhusens diabetesmottagningar samtal med enkla råd om fysisk aktivitet. Denna 

typ av hjälp anses dock ha lägre evidens vad gäller att öka den fysiska aktiviteten hos 

individer. Långa besöksintervall har visat sig vara en betydande faktor vid bristfällig kontroll 

över blodsockernivån. Engdahl (2006) understryker därför vikten av att söka upp läkare för 

undersökning redan vid uppstart av fysisk aktivitet som del av diabetesbehandlingen. 

 

Vården i Sverige är (med vissa få undantag) helt frivillig (Socialstyrelsen 2015c). Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) anger att målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en 

god vård på lika villkor för hela befolkningen. Detta innebär att vården och omsorgen ska 

vara kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv och tillgänglig. Vården ska ske i 

samråd med patienten och med respekt för dennes självbestämmande och integritet. Krav 

ställs således på vården vid bemötande, information, delaktighet, valmöjligheter och 

kontinuitet till patienten, och så vidare (Socialstyrelsen 2015c). Vidare ska patienten få 

information om metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 
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3. TIDIGARE FORSKNING  
 

En utvärdering av diabetesvården visar att det finns förbättringsområden inom hälso- och 

sjukvården för att ge stöd. Utvärderingen visar på bristfälliga insatser för att stimulera 

patienterna till ökad regelbunden fysisk aktivitet och att man bör öka stödet till fysisk aktivitet 

med hjälp av kvalificerade samtal. Samtidigt saknas det utvärdering av kost och 

kostrekommendationer från vård- och omsorgspersonal till personer med diabetes 

(Socialstyrelsen 2015b; Stetson et al. 2011).  

 

Samtidigt som vårdgivaren behöver anpassa behandlingen individuellt så är det är även av 

intresse för vårdtagaren att denne engagerar sig till en positiv livsstil som inkluderar planering 

av måltider, fysisk aktivitet, kontroll av blodsocker, intag av mediciner med mera 

(Shrivastava et al. 2013). I slutändan är det vårdtagaren själv som ska ta vardagliga beslut som 

påverkar individen. Utan förutsättningar för stöd blir processen i många fall svår och i de 

fallen är det även viktigt med stöd från omgivningen i den vardagliga miljön (Svedbo-

Engström, Leksell, Johansson och Gudbjörnsdottir 2016). 

 

I Socialstyrelsens rapport från 2011, presenteras en avsaknad av metoder för att mäta 

patienters egna upplevda hälsa. I rapporten beskrivs ett påbörjat omfattande arbete med att 

utforma en kvantitativ utvärdering av diabetesvården. De patientcentrerade enkäterna PROM 

(Patient Reported Outcome Measures) och PREM (Patient Reported Experience Measures) 

har tidigare använts i olika delar av vården och pilotstudier i samband med Socialstyrelsens 

rapport (2011) kom att påbörja utvecklingen även inom diabetesvården. PREM kan beskrivas 

som ett mått avseende patientens upplevelser av och tillfredsställelse med vården. PROM 

mäter hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller annan åtgärd 

(Registercentrum sydost 2017). 

 

Ett av diabetesvårdens viktigaste organ är NDR, Nationella Diabetesregistret, som årligen 

samlar in data från sjukhus runt om i landet. Detta gör man i olika syften, bland annat för att 

kunna jämföra olika typer av data mellan de olika länen och på så sätt analysera viktiga 

värden och effekter av insatser. Det är också genom NDR som PROM och PREM håller på att 

utvecklas. Enkäterna är speciella i sin utformning, där olika frågeområden innehåller olika  
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antal frågor. Här följer ett exempel taget ur NDR’s årsrapport (2015) under området, “Om hur 

diabetesvården stödjer dig i att ta hand om din diabetes (PREM)”: 

 

“Fråga: Får du det stöd du behöver från diabetesvården? 

Svarsalternativ: Ja, alltid; Ja, oftast, Nej, inte så ofta; Nej, aldrig” 

 

Svedbo-Engström et al (2016) har till grund för en mer patientcentrerad diabetesvård 

genomfört 29 kvalitativa intervjuer med personer med diabetes (15 med personer med 

diabetes typ-1, och 14 personer med diabetes typ-2). Syftet med studien var att skönja viktiga 

aspekter i det vuxna livet hos personer med diabetes och studien är även en del av arbetet i att 

utveckla PROM och PREM-enkäterna inom diabetesvården. PROM och PREM förväntas 

finnas tillgängliga inom diabetesvården år 2018. 
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4. SYFTE  
 
Syftet med studien är att undersöka om det finns skillnader mellan vårdgivares och 

vårdtagares (personer med diabetes typ-1) syn på fysisk aktivitet och kost som del av 

diabetesbehandlingen. 

4.1 Hypotes 
 
Det finns skillnader mellan vårdgivares och vårdtagares syn på fysisk aktivitet och kost som 

del av diabetesbehandlingen. 
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5. METOD 
 
För att testa hypotesen utformades en enkät. Enkätens respondenter var vårdgivare inom 

diabetesvården samt vårdtagare för vård av diabetes mellitus typ-1. Totalt deltog 153 

respondenter i enkäten, vilka hade medelåldern 45, med en standardavvikelse på 13 år. 

 

Tabell 1: Antal respondenter (n), åldersfördelningen (medelvärde) och ålderns 

standardavvikelse, utifrån roll i diabetesvården (vårdtagare och vårdgivare). 

 

  N Medelvärde Standardavvikelse 

Vårdtagare 85 40 13 
Kvinna 62 39 13 
Man 23 43 13 
Vårdgivare 68 50 10 
Kvinna 60 51 9 
Man 8 44 14 
Total 153 45 13 

 

 

Enkäten var webbaserad och möjlig att svara på via mobiltelefon eller dator med anslutning 

till internet. Respondenten hade tio dagar på sig att svara på enkäten, av dessa var fyra dagar 

helgdagar. Data samlades in i slutet av mars. 

5.1 Urvalsmetod 
 

För att få tag i en omfattande mängd vårdgivare söktes telefonnummer och e-postadresser upp 

via (1177 Vårdguiden 2017) till avdelningschef, ansvarig på diabetes-/endokrinmottagning 

eller liknande befattning på sjukhus runt om i Sverige. Sjukhus valdes utefter tillgänglig 

kontaktinformation, det vill säga ett avgränsat bekvämlighetsurval/tillfällighetsurval (Holme 

& Solvang 1997). Till anträffbara kontakter introducerades sedan anledning till kontakt samt 

information om studien och enkäten. Efter medgivande från ansvarig på sjukhuset, spreds 

enkäten på mottagningen, genom ett utskick via e-post till vårdgivare. Utskicket innehöll en 

kort introduktion om studien och enkäten, sista svarsdatum samt länk till enkäten. Efter 

medgivande från en ideell förening inom vårdgivare för diabetessjuksköterskor, publicerades  
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även utskicket på deras hemsida. Utskicket fanns tillgängligt för alla besökare på deras 

hemsida under hela svarstiden.  

 

Ordföranden för Diabetesförbundets olika läns och regionsanknutna föreningar kontaktades. 

Genom ett allmänt register på www.diabetes.se togs kontakt med respektive ordförande via e-

post. Till dessa gjordes ett utskick innehållandes ett kort introduktionsbrev (likt det till 

vårdgivaren) om studien och enkäten, sista svarsdatum samt länk till enkäten. Ordföranden 

uppmuntrades att sprida utskicket till medlemmar med Diabetes typ-1. Direktkontakt med 

specifika personer med diabetes typ-1 gjordes också via facebook.se, där samma utskick 

förmedlades. Vid konstaterande av snedfördelning i svarsfrekvensen mellan vårdgivare och 

vårdtagare efter enkätens halva svarsperiod, lades samma utskick upp som en 

“statusuppdatering” av administratör för en sluten Facebookgrupp riktad till personer med 

diabetes typ-1. Gruppen hade vid tillfället för publicering ca 500 medlemmar. 

 

5.2 Utformande av enkäten  
 
För att testa hypotesen utformades en kvantitativ, webbaserad enkät (Bilaga 1 och 2). Enkäten 

tillät både vårdgivare och vårdtagare att svara på frågor om fysisk aktivitet och kost kopplat 

till diabetesbehandlingen och utformades i programmet Google Formulär. Innan 

genomförandet kontrollerades enkäten så att den gick att svara på genom olika 

operativsystem, både på mobiltelefon (Android och Iphone) och dator (Mac OS och 

Windows) för att på så sätt undvika tekniska komplikationer. Utomstående personer inom 

olika ämbeten rörande forskningsområdet gav sina åsikter och feedback om enkäten.   

 

I enkäten gavs samma frågor angående demografin, oberoende av respondentens roll i vården, 

men där rollen (vårdtagare och vårdgivare) klargjordes med hjälp av en avgränsande fråga. 

Enkäten omfattade därpå två huvuddelar, första delen med frågor ställda kring fysisk aktivitet 

som del av diabetesvården, den andra delen med frågor ställda kring kost som del av 

diabetesvården. Frågorna i dessa delar var rollspecifika, med undantag för fyra gemensamma 

frågor i varje del. Huvuddelarnas frågor var strukturerade på samma sätt, varav frågor med 

olika svarsalternativ varvades för att ge respondenten en god motivation till att fortsätta svara 

på enkäten. Karaktären på frågorna strukturerades med givna svarsalternativ för att undvika 

möjligheter till tolkning och för att ge enkäten en högre grad av standardisering (Patel &  
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Davidson 2011). Enkäten avslutades med två frivilliga, öppna frågor för att ge möjlighet till 

nyansering av respondenternas upplevelser kring fysisk aktivitet och kost i förhållande till 

insulindosering och behandling. 

 

En av förutsättningarna för att testa studiens hypotes, var att bedöma skillnader mellan de två 

grupperna. Därför förväntas enkäten i sammanhanget nå ut både till vårdgivare och vårdtagare 

i diabetesvården. Vanligt är att en enkät riktar sig mot en specifik population, men i det här 

fallet formades enkäten för att ge en tvåsidig bild av samma situation. De gemensamma frågor 

som skapades fångade respondenternas åsikter om områdena. Exempel ur Bilaga 1 och 2.  

Del-1 FYSISK AKTIVITET: 

 

“Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att diabetesbehandlingen gällande FYSISK 

AKTIVITET följs upp kontinuerligt?“  

 

Med en tillhörande svarsskala mellan 1-5 (där vårdgivare var 1 och vårdtagare var 5) bidrog 

en sådan fråga till att ge respondentens uppfattning om vart ansvaret vilar. Skalan angav om 

ansvaret föll enbart på vårdgivaren, enbart på vårdtagaren eller på ett delat ansvar. Frågorna 

bottnade sig i tidigare forskning och Socialstyrelsens mål för diabetesvården (2015b), där en 

mer patientcentrerad verksamhet eftersträvas. I enkäten inkluderades också frågor med givna 

svarsalternativ för att kunna komplettera eller styrka svaren i de gemensamma frågorna (detta 

i ett senare mer omfattande arbete), se Bilaga 1 och 2. 

 

5.3 Statistisk analys 
 

För att analysera insamlade data, användes programmet IBM SPSS statistics version 23. För 

skapande av grafer användes Microsoft Excel 2010. Vid undersökning av skillnader mellan 

vårdtagare och vårdgivares svar på de gemensamma frågorna i enkäten, genomfördes 

beräkningar i korstabeller där Chi-2 test gjordes för att undersöka signifikansnivån. I de fall 

det förväntade värdet understeg 5 användes i stället fisher exact –test. I behandlingen av 

insamlat data gjordes två bortfall, ett där respondenten ej var myndig och det andra där flera 

personer i grupp svarat på enkäten. Dessa data exkluderades helt från alla beräkningar. 
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5.4 Etiskt förhållningssätt 
 
Det etiska förhållningssättet innebär att respondenten som deltar i studien skall bli informerad 

om syftet till varför studien genomförs (Vetenskapsrådet 2002). Vårdgivare och chefer för 

avdelningar togs i första hand kontakt med personligen via telefon. Efter samtycke 

förmedlades informationsbrev samt enkät digitalt ut till relevanta respondenter, några hade 

möjlighet att läsa samma informationsbrev på ett utskrivet papper. Vårdtagare kontaktades 

både personligen, via sociala media samt e-post genom kontakt med en organisation. Syftet 

angavs även i inledningen av enkäten, där respondenterna blev informerade om det frivilliga 

deltagandet. Kontaktuppgifter om ansvariga utgivare fanns tydligt med sist i introduktionen 

av enkäten för eventuella synpunkter eller frågor kring enkäten. Respondentens 

personuppgifter skall förvaras på ett sådant sätt så oberoende av studien inte kan ta del av 

dessa samt att respondenten skall ges största möjliga konfidentialitet (a.a.). Därför 

behandlades och förvarades all data på ansvarigas datorer och enbart av dem. De uppgifter 

som insamlas får enbart användas i detta forskningssyfte, detta bör respondenten bli väl 

införstådd med (a.a.). Informationen till respondenterna kunde varit tydligare om vem som 

skulle behandla data efter genomförandet av enkäten. Det skulle varit mindre avskräckande 

för respondenter, då mindre tydlig information kan ha fått individer att känna sig utpekade 

och då inte velat svara på resten av enkäten. Enkäten kunde blivit hårdare kontrollerad så att 

bara de nödvändigaste frågorna var med. Respondenten får inte utsättas för psykisk eller 

fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning vilket en webbenkät i största möjliga utsträckning 

undviker genom att distansera respondenten från frågeställaren helt (Vetenskapsrådet 2002; 

Hassmén 2008; Patel & Davidsson 2011). 
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6. RESULTAT 
 
Deltagarna i enkäten delades in två grupper efter deras roll i diabetesvården, vårdtagare och 

vårdgivare, vilka sedan testades som oberoende variabel i korstabeller emot enkätens 

gemensamma frågor. I sex av åtta gemensamma frågor finns en signifikant skillnad i hur 

respondenten svarar på frågorna, beroende på om hen är vårdtagare eller vårdgivare.  

 

6.1 Frågor och figurer om fysisk aktivitet 
 

Resultaten kommer från svar på frågorna i Bilaga 1 & 2, första delen av enkäten om fysisk 

aktivitet. Figurer med tillhörande frågor beskrivs nedan: 

 

• Figur 1 - “Fråga 1) Är FYSISK AKTIVITET en nödvändig del av 

diabetesbehandlingen?” 

• Figur 2 - “Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att diabetesbehandlingen gällande 

FYSISK AKTIVITET följs upp kontinuerligt?” 

• Figur 3 - “Fråga 6) Vem bär ansvar för att rekommendationer om FYSISK 

AKTIVITET anpassas utifrån individuella behov som del av diabetesbehandlingen?” 

• Figur 4 - “Fråga 7) Hur tycker du det personliga uppföljningsarbetet om FYSISK 

AKTIVITET fungerar i diabetesvården?” 

 

Vad vi kan se av figur 1 är att vårdgivare i större procentuell utsträckning (p<0,05) anser att 

fysisk aktivitet är en nödvändig del av diabetesvården. 

 

I figur 2 kan vi utläsa att vårdtagare i större utsträckning lägger ansvaret om kontinuiteten i 

uppföljningen av fysisk aktivitet på sig själva. Medan vårdgivaren anser att 

ansvarsfördelningen är ett delat ansvar mellan vårdgivaren och vårdtagaren 

 

Ansvaret för att rekommendationerna angående fysisk aktivitet individanpassas (figur 3), 

läggs av vårdtagare i stor utsträckning på vårdgivarna. Vårdgivarna däremot, anser det vara ett 

delat ansvar. 
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Av figur 4 ser att vårdtagarnas åsikter om det personliga uppföljningsarbetet gällande fysisk 

aktivitet i diabetesvården lutar mot den sämre sidan. Åsikterna bland vårdgivare är dock 

annorlunda och placerar sig i mitten.  

 

 
Figur 1: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella skillnader mellan vårdtagares (n=85) och 

vårdgivares (n=68) svar på frågan om de ser fysisk aktivitet som en nödvändig del av 

diabetesbehandlingen (p=0,037). 

 

 
Figur 2: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella skillnader mellan vårdtagares (n=85) och 

vårdgivares (n=68) svar på frågan om vem de anser bär ansvaret för att diabetesbehandlingen 

gällande fysisk aktivitet följs upp kontinuerligt (p<0,001). 
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Figur 3: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella skillnader mellan vårdtagares (n=85) och 

vårdgivares (n=68) svar på frågan om vem som bär ansvaret för att rekommendationer om 

fysisk aktivitet individanpassas som del av diabetesvården (Fischerexact p<0,001). 

 

 
Figur 4: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella skillnader mellan vårdtagares (n=85) och 

vårdgivares (n=68) svar på frågan om hur det personliga uppföljningsarbetet gällande fysisk 

aktivitet fungerar i diabetesvården (Fischerexact p<0,001). 
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6.2 Frågor och figurer om kost 
 

Resultaten kommer från svar på frågorna i Bilaga 1 och 2, andra delen av enkäten om kost. 

Figurer med tillhörande frågor beskrivs nedan: 

 

• Figur 5 - “Fråga 1) Anser du kostförändring som en nödvändig del av 

diabetesbehandlingen?” 

• Figur 6 - “Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att diabetesbehandlingen gällande 

kostrådgivning följs upp kontinuerligt?” 

• Figur 7 - “Fråga 7) Vem bär ansvar för att rekommendationer om KOST anpassas 

utifrån individuella behov som del av diabetesbehandlingen?” 

• Figur 8 - “Fråga 8) Hur tycker du det personliga kostuppföljningsarbetet fungerar i 

diabetesvården?” 

 

Resultat i figur 5 och figur 7 kan enbart påvisa starka tendenser till att svaren skiljer sig åt i de 

olika grupperna, då dessa visar p-värdet 0,061, respektive 0,064. Dessa frågor gäller 

kostförändringar som en nödvändig del av diabetesbehandlingen och vem som bär ansvaret 

för att rekommendationer om kost anpassas utifrån individuella behov.  

 

I övrigt kan vi se skillnader (p<0,05) vad gäller ansvaret för kontinuerlig uppföljning 

(figur 6). Vårdgivaren anser i högre utsträckning att det är ett delat ansvar mellan vårdtagare 

och vårdgivare. Medan vårdtagaren fördelar ansvaret mellan de olika rollerna. I figur 8 kan vi 

se att vårdtagare i högre utsträckning anser att uppföljningsarbetet angående kost fungerar 

dåligt medan vårdgivarna istället anser att det fungerar bra (p<0,001). 
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Figur 5: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella förhållanden mellan vårdtagares (n=85) 

och vårdgivares (n=68) svar på frågan om de anser kostförändringar som en nödvändig del av 

diabetesbehandlingen (p=0,061). 

 

 
Figur 6: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella skillnader mellan vårdtagares (n=85) och 

vårdgivares (n=68) svar på frågan om vem de anser bär ansvaret för att diabetesbehandlingen 

gällande kostrådgivning följs upp kontinuerligt (p<0,05). 
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Figur 7: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella förhållanden mellan vårdtagares (n=85) 

och vårdgivares (n=68) svar på frågan om vem som bär ansvaret för att rekommendationer om 

kost individanpassas som del av diabetesbehandlingen (p=0,064). 

 

 
Figur 8: Stapeldiagrammet illustrerar procentuella skillnader mellan vårdtagares (n=85) och 

vårdgivares (n=68) svar på frågan om det personliga kostuppföljningsarbetet fungerar i 

diabetesvården (Fischerexact p<0,001). 
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7. DISKUSSION 

7.1 Metoddiskussion  

 

Genom att undersöka en nulägesbild av uppfattningarna om situationen i diabetesvården, både 

från vårdtagare och vårdgivare, kan en objektiv, generell och mer överskådlig bild ges. Efter 

att ha formulerat frågorna i enkäten utifrån vetenskapliga grunder och hur rekommendationer 

kring fysisk aktivitet samt kost bör anpassas som en del av diabetesbehandlingen (1177 

Vårdguiden 2016; Fyss 2015), kunde sedan resultaten bearbetas. När webbenkäten genomförs 

är respondenten fullkomligt distanserad från frågeställaren. Denna typen av enkät bidrar till en 

mer objektiv bild av respondenternas svar och krav på att svara eftersom “social önskvärdhet” 

blir mindre påtvingat (Hassmén 2008; Patel & Davidson 2008). Vi skulle ha tagit kontakt med 

landstingen redan i tidigt skede för att ha upprättat en kontakt, det viktigaste där skulle varit 

att redovisa syftet med arbetet men enkäten hade i det stadiet inte behövt vara klar. Detta hade 

kunnat ge oss mer tid när enkäten skulle skickas ut. Arbetet kunde gjorts grundligare i att leta 

team så att vi kunnat inkludera fler (alla) team i Sverige. Urvalet kan spekuleras vara 

uteslutande vad det gäller avgränsningen till webbanslutning. Å andra sidan är detta något 

som krävts av både vårdgivare och vårdtagare. Vi hade även kunnat erbjuda pappersenkäter 

för att nå till fler respondenter men det hade också krävt mer tid både i förberedelse samt för 

efterarbete. Dock är äldre människor en grupp som tycks använda nätet i mindre utsträckning 

och som undersökningen behöver kompletteras utefter för att nå. Det finns uppgifter om att ca 

89% av Sveriges befolkning är uppkopplad mot nätet i hemmet, vilket stödjer webbenkätens 

förtroende som insamlingsmetod (Hassmén 2008; Statistiska Centralbyrån 2015).  

 

Reliabiliteten i testet är dissekerat av tillvägagångssättet vid datainsamlingen. Därför kommer 

ingen någonsin kunna upprepa exakt samma test, på exakt samma sätt. Däremot har 

undersökningen lyckats preciserat urvalet på vårdgivarsidan genom den personliga kontakten 

med sjukhus. Det är lätt att hitta andra personer med diabetes typ-1 i Sverige, men 

sannolikheten är stor att man skulle påträffa någon av de undersökta vårdgivarna inom 

diabetesvården i samband med en reproduktion av studien. En brist med studiedesignen är 

ansvarsbelastningen på kontaktpersonerna, det vill säga ledet mellan enkätskaparna och 

respondenterna som orsakar en ovisshet i svarsfrekvensen (Hassmén 2008). Antal vårdgivare  
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inom diabetesvården varierar. Detta därför att man i Sverige ofta arbetar i multiprofessionella 

team som innefattar befattningar utöver diabetessjuksköterskor och läkare (Socialstyrelsen 

2015a). I det avseendet blev det alltså svårt att precisera en totalpopulation inom gruppen 

vårdgivare (Holme & Solvang 1997). För att styrka studiens hypotes ytterligare, hade man 

kunnat reproducerat studien. Om hypotesen återigen bekräftas, styrks vår tes ytterligare 

(Holme & Solvang 1997). 

7.2 Resultatdiskussion 

 
Av resultaten i figur 1 kan vi se att vårdgivare i större procentuell utsträckning (p<0,05) anser 

att fysisk aktivitet är en nödvändig del av diabetesvården. I Socialstyrelsens (2015a) riktlinjer 

är en av hörnstenarna i diabetesbehandlingen fysisk aktivitet. Kopplat till detta kan det tolkas 

som att vårdgivare är mer medvetna om vikten av att inkludera fysisk aktivitet som del i 

behandlingen, men att den kunskapen inte når ut till patienten i samma utsträckning. Det 

skapar i sin tur frågan, varför är det så? Rädslan för hypo- och hyperglykemi i samband med 

träning kan vara en av anledningarna till att personen inte vågar träna då det påverkar 

blodsockret på flera sätt. Det finns studier som visar att obalans i blodglukos i form av hypo- 

och hyperglykemi ses som barriärer till att utföra dagliga sysslor och att ägna sig åt fysisk 

aktivitet. Vårdtagaren efterlyser i högre utsträckning en ökad förståelse hos vårdgivaren om 

patientens erfarenheter och kunskap att leva med diabetes för att på så sätt stärka samarbetet 

sinsemellan (Svedbo-Engström et al. 2015). 

 

Liknande tendens går att tyda i figur 5 (p=0,065). I vilket fall man kan spekulera om 

vårdtagare och vårdgivares olika upplevelser om den faktiska inverkan av kost och fysisk 

aktivitet. Kosten är en viktig del av diabetes, som nämnt i bakgrunden, men då diabetes typ-1 

kan drabba även den mest medvetna så finns det inget som säger att kostförändring måste ske. 

Att anpassa sin kost kan dock vara en av nycklarna till en jämnare blodsockerbalans vilket till 

exempel innebär att planera in mellanmål och sprida ut kaloriintaget under dagen för att på så 

sätt få ett naturligt jämnare blodsocker (1177 Vårdguiden 2016). Medvetenheten är dock en 

viktig komponent för att se kosten som ett verktyg och tillgodogöra sig kunskap på ett sådant 

sätt att kosten i sig blir en framgångsfaktor för individen. Det kan vara så att kost mer eller 

mindre ses som “upp till en själv”, men att det i själva verket finns goda, men outnyttjade 

kunskaper inom vården hos vårdgivaren och hos vårdtagaren som skulle kunna spridas för en  
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bättre kunskap och förståelse för båda parter och därigenom nå längre vad gäller 

självhjälp/egenvård. Socialstyrelsen (2015a) menar att vårdtagare och vårdgivare bör ha en 

dialog om behandlingen där båda sidor bidrar med information. Vårdtagaren ger information 

och kunskap om sin egenvård och vårdgivaren bidrar med sina kunskaper om medicin och 

omvårdnad. Realistiska mål för vårdtagarens egenvård samt möjligheten för vårdgivaren att 

ge det stödet som behövs ökar när det sker en dialog och när det finns en ömsesidig förståelse. 

 

Genom att fråga efter attityderna om ansvarsfördelningen vid uppföljningen av fysisk aktivitet 

som del av behandlingen, har vi fått en bild att undersöka av hur åsikterna går isär angående 

återkopplingen om aktivitetsvanor. I figur 2 kan vi se att vårdtagare i större utsträckning 

tillskriver sig själva detta ansvar, medan åsikterna på vårdgivarnas sida lutar mot ett delat 

ansvar i frågan (p<0,05). Nödvändig frekvens av återkopplingen är subjektivt och kan variera 

från person till person samt efter vana och anpassning av fysisk aktivitet (Engdahl 2006). 

Trots det kan resultaten tolkas som att vården vill kunna bistå vårdtagaren vad det gäller 

Socialstyrelsens (2015b) önskan om en ökad återkoppling för att förhindra ytterligare 

komplikationer i arbetet mot en patientcentrerad egenvård/självhjälp. Samtidigt kan vi 

spekulera om att vårdtagare kan känna en förväntning av att klara den största delen av 

individualiserad fysisk aktivitet på egen hand. Ambivalens kring situationen kan uppstå och 

det är problematiskt eftersom fysisk aktivitet med diabetes typ-1 och okunskap om kroppens 

reaktioner, kan innebära höga risker för hypo- och hyperglykemi (Adolfsson 2012). Detta 

samtidigt som fysisk aktivitet anses som en av grundpelarna i behandlingen av diabetes (Fyss 

2015) och i stor utsträckning gynnar patienten och underlättar att leva med sjukdomen.  

 

I figur 6 kan vi utläsa att vårdtagarna i stor utsträckning fördelar ansvaret vad det gäller att 

kostrådgivningen följs upp mot vårdgivarens sida. Vårdgivaren anser i hög utsträckning att 

det är ett delat ansvar mellan vårdgivare och vårdtagare (p<0,05). Vårdtagarnas uppfattning 

gällande ansvaret skiftar alltså beroende på om uppföljningen handlar om fysisk aktivitet eller 

om kost (figur 2 och 6). Detta kan bero på de bristfälliga insatserna vad gäller att stödja fysisk 

aktivitet hos personer med diabetes typ-1 (Socialstyrelsen 2015 b). 

 

Jämför vi fördelningen i svaren mellan figur 3 och figur 7 kan vi se att vårdtagare lägger 

ansvaret för individanpassade rekommendationer av fysisk aktivitet som delat ansvar  
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(fischerexact p<0.05) och vårdtagarens ansvar vad gäller individanpassade rekommendationer 

om kost på vårdgivaren (p=0,064). Det är alltså ingen signifikant skillnad gällande ansvaret 

av att kost ska anpassas till individen, dock starka tendenser.  

 

Slutligen kan vi i figur 4 och 8 se att vårdgivarna är mer nöjda än vårdtagarna när det gäller 

uppföljningen av fysisk aktivitet och kost. Vårdtagarna i sin tur är mer kritiska till 

uppföljningsarbetet. 
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8. SLUTSATS 

 

Vårt resultat visar hur åsikterna skiljer sig bland vårdgivare och vårdtagare i frågor om fysisk 

aktivitet och kost. Det är märkbart att notera vårdgivarens syn av det delade ansvaret, både 

vad det gäller rådgivning om fysisk aktivitet och om kost. Utifrån de olika åsikterna går de 

övergripande målen från socialstyrelsen i samklang med den komplexa situation som råder 

inom diabetesvården. Huvuddelen av både vårdtagare och vårdgivare tycker också att fysisk 

aktivitet är en nödvändig del av diabetesbehandlingen men vart ansvaret om uppföljningen 

ligger är inte lika självklart. I de gemensamma frågorna som respondenterna i undersökningen 

fick svara på, visade sig de flesta av svaren skiljer sig åt signifikant, vilket gör att vi valt att 

behålla vår hypotes för vidare bearbetning tills dess att annat är motbevisat. Dock krävs mer 

forskning inom området, något som införandet av både PROM och PREM inom 

diabetesvården kommer att bidra till. Mer detaljerade undersökningar behövs dessutom göras 

då dessa är mer övergripande och ställer frågor mer generellt inom olika områden.  

 

De olika resultaten kan handla om utbildningsbrist, långa besöksintervaller eller okunskap hos 

vårdtagare och hos vårdgivare, ekonomisk brist kan också bidra till underbemannade 

diabetesteam och ingen direktkopplad person finns för rådgivning gällande fysisk aktivitet. 

Vidare vore en intressant uppföljning av arbetet i studien att försöka svara på frågorna: 

• Vad innebär skillnader i synen på fysisk aktivitet och kost som del av diabetesvården 

mellan vårdtagare och vårdgivare? 

• Hur kan man använda sig av de två perspektiven för att nå en efterfrågad, mer 

patientcentrerad verksamhet? 

Vi ser ett ökat sammatbete och informationsutbyte samt ökad kunskap i samhället om 

sjukdomen behövs för att underlätta och utveckla diabetesvården i en större komplexitet. 
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BILAGA 1&2 

Bilaga 1 

Ett utdrag av den skapade enkäten som riktar sig mot Vårdtagaren 

 

Bilaga 2 

Ett utdrag av den skapade enkäten som riktar sig till Vårdgivaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

Syftet med enkäten är att se om det <nns skillnader mellan vårdgivares och vårdtagares 
(personer med diabetes typ-1) syn på fysisk aktivitet och kost som del av diabetesbehandlingen.

Enkäten uppskattas ta ca 5 min att besvara och består huvudsakligen av två delar, Del 1 - FYSISK 
AKTIVITET, Del 2 - KOST. Sammanlagt 16 frågor.

Deltagande är frivilligt. 

Respondenter till enkäten: 
VÅRDGIVARE INOM DIABETESVÅRDEN eller VÅRDTAGARE (PERSONER MED DIABETES 
MELLITUS TYP-1). 

Om du både är yrkesverksam vårdgivare OCH person med diabetes typ-1, svara på hela enkäten 
utifrån din yrkesroll.

Enkäten är en del av en kandidatuppsats som behandlar ämnet: Diabetes mellitus typ-1.
 
Kontakt: pm222fv@student.lnu.se

Sista svarsdatum: 2017-04-09

*Obligatorisk

Allmänna frågor

Kvinna

Man

Biologiskt kön *

När är du född? *
Födelseår

Välj

mailto:pm222fv@student.lnu.se


Person med diabetes mellitus typ-1

Dietist

Läkare

Fysioterapeuft

Sjuksköterska

Övrigt:

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

*
Födelsemånad

Välj

Vilken roll har du i diabetesvården? *
Om du både är yrkesverksam vårdgivare och person med diabetes typ-1, svara på hela enkäten
utifrån din yrkesroll.

NÄSTA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

*Obligatorisk

Frågor om dig som vårdtagare

Trots olika behov av stöd så kommer frågorna i enkäten att ange alla personer med diabetes 
mellitus typ-1 som "vårdtagare" och alla personer vars yrkesroll berör diabetesvården som 
"vårdgivare".

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Hur länge har du haft diabetes? *
Välj

Vilket län tillhör du? *
Välj

I vilket eller vilka län får du vård? *



Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Utländskt medborgarskap

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Tillhörande Medicinklinik/Diabetesteam
Skriv namnet på den eller de kliniker/team som du tillhör. Vid privatvård, nämn då den
vårdinrättningen. Om du inte minns namnet på inrättningen eller ej vill uppge informationen,
lämna frågan blank.

Ditt svar

BAKÅT NÄSTA



Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som

behandling

*Obligatorisk

Del 1 - FYSISK AKTIVITET, Vårdtagaren

FYSISK AKTIVITET deEnieras: "All kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 

viloförbrukningen" (FYSS, 2015).

JA

NEJ

JA

NEJ

Fråga 1) Är FYSISK AKTIVITET en nödvändig del av

diabetesbehandlingen? *

Fråga 2) Använder du medvetet FYSISK AKTIVITET som del av

diabetesbehandlingen för din diabetes typ-1? *



Varje vecka

Varje månad

Varje kvartal

Varje halvår

Mer sällan

Aldrig

Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

JA

NEJ

Har ej behövt hjälp

Fråga 3) Hur ofta sker utvärdering av din FYSISK AKTIVITET i

samråd med ditt diabetesteam? *

Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att

diabetesbehandlingen gällande FYSISK AKTIVITET följs upp

kontinuerligt? *
3 = delat ansvar

Fråga 5) Får du tillräckliga förutsättningar av vården att

använda FYSISK AKTIVITET i behandlingen för din diabetes

typ-1? *



Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

Mycket bra

1 2 3 4 5

Mycket dåligt

JA

NEJ

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Fråga 6) Vem bär ansvar för att rekommendationer om FYSISK

AKTIVITET anpassas utifrån individuella behov som del av

diabetesbehandlingen? *
3=delat ansvar

Fråga 7) Hur tycker du det personliga uppföljningsarbetet om

FYSISK AKTIVITET fungerar i diabetesvården? *

Fråga 8) Använder du *FaR i samband med din

diabetesbehandling? *
*FaR står för Fysisk aktivitet på Recept och innebär att man tillskrivs ett recept på någon slags

rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål som man själv har

(1177.se).

BAKÅT NÄSTA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/url?q=http://1177.se&sa=D&ust=1492499820797000&usg=AFQjCNHUw-8uvBM1pTubOd5u_gBjEVGkeg


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som

behandling

*Obligatorisk

Del 2 - KOST, Vårdtagaren

JA

NEJ

JA

NEJ

Fråga 1) Anser du kostförändring som en nödvändig del av

diabetesbehandlingen? *

Fråga 2) Använder du medvetet kostförändring som del av

diabetesbehandlingen? *



Varje vecka

Varje månad

Varje kvartal

Varje halvår

Mer sällan

Aldrig

Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

JA

NEJ

JA

NEJ

Fråga 3) Hur ofta sker utvärdering av din kost i samråd med

diabetesteamet? *

Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att kostrådgivning

gällande diabetesbehandlingen följs upp kontinuerligt? *
3 = delat ansvar

Fråga 5) Har du fått tillräckliga förutsättningar av vården för att

göra kostförändringar som del i behandlingen för din diabetes?

*

Fråga 6) Använder du de rekommendationer du fått för

kostförändringar? *



Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

Mycket bra

1 2 3 4 5

Mycket dåligt

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Fråga 7) Vem bär ansvar för att rekommendationer om KOST

anpassas utifrån individuella behov som del av

diabetesbehandlingen? *
3 = delat ansvar

Fråga 8) Hur tycker du det personliga kostuppföljningsarbetet

fungerar i diabetesvården? *

BAKÅT NÄSTA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

Avslutande re-ektioner

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Vad är din erfarenhet av ökad FYSISK AKTIVITET och
insulindosering?

Ditt svar

Vad är din erfarenhet av kostförändringar och insulindosering?

Ditt svar

BAKÅT SKICKA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

Syftet med enkäten är att se om det <nns skillnader mellan vårdgivares och vårdtagares 
(personer med diabetes typ-1) syn på fysisk aktivitet och kost som del av diabetesbehandlingen.

Enkäten uppskattas ta ca 5 min att besvara och består huvudsakligen av två delar, Del 1 - FYSISK 
AKTIVITET, Del 2 - KOST. Sammanlagt 16 frågor.

Deltagande är frivilligt. 

Respondenter till enkäten: 
VÅRDGIVARE INOM DIABETESVÅRDEN eller VÅRDTAGARE (PERSONER MED DIABETES 
MELLITUS TYP-1). 

Om du både är yrkesverksam vårdgivare OCH person med diabetes typ-1, svara på hela enkäten 
utifrån din yrkesroll.

Enkäten är en del av en kandidatuppsats som behandlar ämnet: Diabetes mellitus typ-1.
 
Kontakt: pm222fv@student.lnu.se

Sista svarsdatum: 2017-04-09

*Obligatorisk

Allmänna frågor

Kvinna

Man

Biologiskt kön *

När är du född? *
Födelseår

Välj

mailto:pm222fv@student.lnu.se


Person med diabetes mellitus typ-1

Dietist

Läkare

Fysioterapeuft

Sjuksköterska

Övrigt:

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

*
Födelsemånad

Välj

Vilken roll har du i diabetesvården? *
Om du både är yrkesverksam vårdgivare och person med diabetes typ-1, svara på hela enkäten
utifrån din yrkesroll.

NÄSTA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

*Obligatorisk

Frågor om dig som vårdgivare

Trots olika behov av stöd så kommer frågorna i enkäten att ange alla personer med diabetes 
mellitus typ-1 som "vårdtagare" och alla personer vars yrkesroll berör diabetesvården som 
"vårdgivare".

Blekinge län

Dalarnas län

Gotlands län

Gävleborgs län

Hallands län

Jämtlands län

Jönköpings län

Kalmar län

Hur länge har du arbetat inom diabetesvården? *
Välj

Vilket län tillhör du? *
Välj

I vilket eller vilka län ger du vård? *



Kronobergs län

Norrbottens län

Skåne län

Stockholms län

Södermanlands län

Uppsala län

Värmlands län

Västerbottens län

Västernorrlands län

Västmanlands län

Västra Götalands län

Örebro län

Östergötlands län

Utländskt medborgarskap

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Tillhörande Medicinklinik/Diabetesteam
Skriv namnet på den eller de kliniker/team som du arbetar. Vid privatvård, nämn då den
vårdinrättningen. Vill du ej uppge informationen, lämna frågan blank.

Ditt svar

BAKÅT NÄSTA



Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som

behandling

*Obligatorisk

Del 1 - FYSISK AKTIVITET, Vårdgivaren

FYSISK AKTIVITET deEnieras: "All kroppsrörelse som ökar energiförbrukningen utöver 

viloförbrukningen" (FYSS, 2015).

JA

NEJ

JA

NEJ

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Fråga 1) Är FYSISK AKTIVITET en nödvändig del av

diabetesbehandlingen? *

Fråga 2) Rekommenderar du medvetet FYSISK AKTIVITET som

del av diabetesbehandlingen till dina patienter med diabetes

typ-1? *



Varje vecka

Varje månad

Varje kvartal

Varje halvår

Mer sällan

Aldrig

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

JA

NEJ

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Fråga 3) Hur ofta utvärderas patientens FYSISKA AKTIVITET av

dig som vårdgivare? *

Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att

diabetesbehandlingen gällande FYSISK AKTIVITET följs upp

kontinuerligt? *
3 = delat ansvar

Fråga 5) Har du tillräckliga förutsättningar som vårdgivare att

rekommendera FYSISK AKTIVITET som del i patientens

diabetesbehandling? *



Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

Mycket bra

1 2 3 4 5

Mycket dåligt

JA

NEJ

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Fråga 6) Vem bär ansvar för att rekommendationer om FYSISK

AKTIVITET anpassas utifrån individuella behov som del av

diabetesbehandlingen? *
3=delat ansvar

Fråga 7) Hur tycker du det personliga uppföljningsarbetet om

FYSISK AKTIVITET fungerar i diabetesvården? *

Fråga 8) Tillämpar du *FaR till dina patienter med diabetes typ-

1? *
*FaR står för Fysisk aktivitet på Recept och innebär att man tillskrivs ett recept på någon slags

rörelseaktivitet som är anpassad till de förutsättningar och önskemål som man själv har

(1177.se).

BAKÅT NÄSTA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html
https://www.google.com/url?q=http://1177.se&sa=D&ust=1492499989621000&usg=AFQjCNGQjJHjnFqsxZY7RUwy4p-h6QYKcg


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

*Obligatorisk

Del 2 - KOST, Vårdgivaren

JA

NEJ

JA

NEJ

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Fråga 1) Anser du kostförändring som en nödvändig del av
diabetesbehandlingen? *

Fråga 2) Rekommenderar du kostförändringar som del av
diabetesbehandlingen till dina patienter med diabetes typ-1? *



Varje vecka

Varje månad

Varje kvartal

Varje halvår

Mer sällan

Aldrig

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

JA

NEJ

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Fråga 3) Hur ofta utvärderas patientens kost av dig som
vårdgivare? *

Fråga 4) Vem anser du bär ansvaret för att
diabetesbehandlingen gällande kostrådgivning följs upp
kontinuerligt? *
3 = delat ansvar

Fråga 5) Har du tillräckliga förutsättningar som vårdgivare att
ge kostrådgivning som del av patientens diabetesbehandling? *



JA

NEJ

Det ingår inte i mina arbetsuppgifter

Vårdgivaren

1 2 3 4 5

Vårdtagaren

Mycket bra

1 2 3 4 5

Mycket dåligt

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Fråga 6) Ger du individuellt anpassade
kostrekommendationer? *

Fråga 7) Vem bär ansvar för att rekommendationer om KOST
anpassas utifrån individuella behov som del av
diabetesbehandlingen? *

Fråga 8) Hur tycker du det personliga kostuppföljningsarbetet
fungerar i diabetesvården? *

BAKÅT NÄSTA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
http://www.google.com/accounts/TOS
http://www.google.com/google-d-s/terms.html


Diabetes typ-1, fysisk aktivitet och kost som
behandling

Avslutande re-ektioner

Skicka aldrig lösenord med Google Formulär

Formuläret skapades på Lnu student. Anmäl otillåten användning - Användarvillkor - Ytterligare villkor

Vad är din erfarenhet av ökad FYSISK AKTIVITET och
insulindosering?

Ditt svar

Vad är din erfarenhet av kostförändringar och insulindosering?

Ditt svar

BAKÅT SKICKA

 Formulär

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/reportabuse?source=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8mdf-cYgpCbjutRHim6H2WFpNXuzNzobSbwg3qtEOWZYBmQ/viewform
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